Protokoll – Svenska Lymfomgruppen
Torsdagen den 2 februari 2012
Videokonferens
Närvarande: Mats Jerkeman, Lund, Thomas Relander, Lund, Gunilla Enblad, Uppsala, Hans Hagberg,
Uppsala, Anna Laurell, Uppsala, Herman Nilsson-Ehle, Göteborg, Ingemar Lagerlöf, Linköping,
Magnus Björkholm, Karolinska Solna, Eva Kimby, Karolinska Huddinge, Martin Erlanson, Umeå, Lena
Brandefors, Luleå.
Val till SLG
Omvaldes Herman Nilsson-Ehle till ordförande i SLG de kommande 2 åren. V ordf (f.n. Eva Kimby) och
sekreterare (f.n. Mats Jerkeman) väljs udda år.
Representation Uppsala/Örebro-regionen
Det har inkommit önskemål att Örebro blir representerat i SLG. Uppsala/Örebro har liksom
Stockholm/Gotland tre representanter, övriga regioner två. Varje region bestämmer vilka som skall
vara SLG-representanter. Totalt i SLG inkl patologi är det 17. Att ta med Örebro utan att någon i
denna region avstår ett mandat kräver utökning av SLG medelst stadgeändring, vilket kan innebära
att även övriga regioner vill se en utökning. Ordf kommer att fråga runt via mail till gruppen så att
frågan kan beredas till nästa SLG-möte.
Pågående/planerade studier:
Mantelcellslymfom
 MCL4 – 33 patienter inkluderade, dvs 5 i fas II delen. Studien planeras avslutas i början av
2013. Fas I presenterad som poster på ASH 2011.
 MCL5 – är klar att inkludera patienter, 1 patient hittills inkluderad i Oslo.
 European MCL Network – planerar en ny randomiserad studie för äldre patienter, R-CHOP vs
R-CHOP/Cytarabin som induktion. R vs R-lenalidomid som underhållsbehandling. NLG kan
delta när MCL4 är avslutad, dvs 2013. Ett protokollmöte kommer att hållas innan dess.
Diffust storcelligt B-cellslymfom
 CHIC – startad i Lund, Göteborg, Umeå och Uppsala. 2 patienter inkluderade i Sverige, vilket
är färre än beräknat. Ett amendment är inskickat till EPN och LV.
 PMBCL – här planerar SLG delta i en studie organiserad av IELSG. Finalt protokoll har ännu
inte nått oss.
Primära CNS lymfom


NLG kommer att hålla en videokonferens 120202 som protokollmöte för studien från IELSG,
med 2 randomiseringar, initialt mellan tre induktionsregimer: HDMTX-ARA-C, HDMTX-ARAC+rituximab, samt HDMTX-ARA-C-Tiotepa+rituximab. I nästa steg randomisering mellan
radioterapi eller högdosbehandling. Beslut kommer då att fattas om deltagande från NLG.

Follikulära lymfom



Rituximab +/-IFN: manuskript planeras under våren 2012.
Rituximab +/- lenalidomid. Är startad i Schweiz med 22 inkluderade patienter, utan oväntad
toxicitet. Startmöte hålls i Sverige 120207.

Hodgkin
 RATHL-studien har inkluderat 22 patienter i Sverige.
 Studie för äldre patienter har föreslagits – CHOP utan vincristin, men med SGN-35
Perifera T-cellslymfom
 ACT-1 – har inkluderat 90 av 200 patienter
 ACT-2 – har inkluderat 80 av 200 patienter, varav 1 i Sverige.
Allogen SCT


En konsensusrapport från EBMT angående SCT vid follikulära lymfom är under utarbetande,
med deltagande av bl a Eva Kimby. Kontakter med den svenska allo-gruppen skall tas.

SLG:s hemsida



Adress: www.swedishlymphoma.se
Nationella riktlinjer inlagda, inom kort kommer också studieprotokoll, mötesprotokoll,
adresser till NLG study centres, samt projekt utgående från lymfomregistret. Vd mötet
diskuterades vad som bör vara allmänt tillgängligt, och en majoritet vad för en helt öppen
sida. Beslut fattas dock vid nästa möte.

Registerfrågor – INCA
I enlighet med den Nationella Cancerplanen, beslutades om att lägga till följande datum i
anmälningsblanketten, för att beräkna ledtider:





Datum för utfärdande av remiss till specialistklinik
Datum för första mottagningsbesök vid specialistklinik
Datum för definitiv diagnos
Datum för behandlingsstart

Projekt utgående från Svenska Lymfomregistret



Följande ansökningar förelåg angående uttag från registret:
Björn Wahlin, Huddinge:
o Frågeställningar: Förväntad överlevnad för patienter med nydiagnosticerat

follikulärt lymfom
o Har policybeslut om rituximab-behandling medfört förbättrad överlevnad vid
FL?




Eva Kimby, Huddinge:
o Studie i samarbete med Lunenburg-konsortiet, med fokus på patienter med FL som
inte krävt behandling >5 år efter diagnos.
Bägge projekten godkändes. Eva K inkommer med ansökningsblankett i efterhand.
I samband med nästa möte kommer en uppföljning av tidigare godkända projekt utföras.

Nationella riktlinjer
Aggressiva B-cellslymfom
 Ny version daterad 120202 godkändes.

Follikulära lymfom
 Ny version, daterad 111020 godkändes.
MCL


Förslag finns, men har ej godkänts av SLG. Kommer att göras färdigt av Anna Laurell och Mats
Jerkeman till nästa möte.

NLG plenarmöte 1-2/11 2012
 Kommer att äge rum i Haikko, öster om Helsingfors. Föreläsare blir bl a Wyndham Wilson
(DLBCL), och Andres Ferreri (PCNSL). Fallbeskrivningar och fria föredrag presenteras dag 1
denna gång.
Svenska Lymfomdagen



40 anmälda till årets möte i Linköping.
2013 års möte blir 130206, arrangeras av Södra regionen, på Arlanda.

Nästa möte
 Onsdagen 2012-05-30, Stockholm.
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